
ض قفا بعضهم يرى )) ل متقابلين سرر على((  ى بع رر عل ع س جم
(( بككل الككدنيا كسككرر ليككس ولكككن عليها يجلس التي الكراسي وهو سرير
حسككن تتصور أن يمكن ول الذهب من )) مخروزة موضونة سرر على
قلككب علككى خطككر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما فيها لن الصور هذه
فككوق لنه النسان يتصوره أن يمكن ل بشر قلب على يخطر لم وما بشر

وأعظككم أعلككى فالجنككة والحسككن النعيككم مككن تقككدره شيء كل يتصور ما
سككرر علككى قككوله فككي المسند الضمير من ))  حال (( متقابلين وقوله
سككعة وعلككى أدبهككم كمككال علككى يكدل وهككذا متقكابلين كككونهم حككال يعني

لنهككم الدب كمككال علككى المجككالس وسككعة الدب كمككال على مجالسهم
المجالس سعة على يدل أيضا كذلك للخر قفاه أحدهم يولي ل متقابلون

إذن واسككعة الدائرة تكون أن لبد متقابلين وصاروا كثيرين كانوا إذا لنهم
(( فيهككا ويتقككابلون تسككعهم فإنهككا الناس من جاء مهما واسعة فالمجالس

 للتقابل بعض قفا بعضهم يرى ل )) يقول متقابلين سرر على
النههاء )) هههو (( بكههأس منهههم كههل ))" علههى عليهههم (( يطاف
الرض وجههه علههى يجههري خمههر )) مههن معيههن (( مههن بشههرابه

من يذكر ولم للمجهول مضارع فعل يطاف عليم " يطاف الماء كأنهار
فف أنه أخرى آية في ذكر لكن عليهم يطوف فطههو يي يو مم ((  هههه مي يل نن يع يدا ملهه هو

ين فدو لل يخ يذا فم مم هإ فه يت مي يأ مم ير فه يت مب هس ؤؤا يح فل مؤ ؤرا فل فثو من غلمككان يعنككي )) ولككدان يم
مككن منثككورا لؤلككؤا حسككبتهم رأيتهم )) إذا مكنون لؤلؤ (( كأنهم صغار

تبعثر نثر إذا واللؤلؤ أسيادهم خدمة في لتفرقهم منثورا وحسنهم جمالهم
يسككر وهككذا عمككل لككه كككل أسككيادهم خدمة في متبعثرون فهم الرض في

وليككس متعطككل فيهككم ليككس عمله في كل الغلمان هؤلء يجد أن النسان
خلككص يقككول واحككد كككل يتزاحمون الدنيا كغلمان ليس للخر منتظر فيهم
رأى إذا للسككيد يكككون ما ألذ وهذا معينة خدمة في كل ل دوري يأتي حتى

رأيتهههم (( إذا الككوجه هككذا علككى بخككدمتهم قككائمين الغلمككان هككؤلء
) ) منثورا لؤلؤا حسبتهم

" بشههرابه النههاء " هو المؤلككف قككال))  معين من (( بكأس وقوله
الكككأس هككذا أن تعككالى اللككه بيككن وقككد بشرابه الناء وهو معروف الكأس
وم بقكدر مملكوءة ذلكك ومكع مملكوءة )) أي دهاقا وكأسا((  دهاق معل

صككار فضككلة منهككا أبقككى وإذا تعب النسان شربها فإذا وتمل كبيرة ليست
تلككذذا ولكككن يعطشون ل وهم ترويهم ل بحيث صغيرة وليست شهي غير
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بقككدر جعلككت ) يعني) تقديرا قدروها فضة (( من تعالى الله قال بل
صغيرة ول كبيرة ل الشارب به يتلذذ ما

الرض على يجرى خمر " من ) قال) معين من (( بكأس وقوله 
من أي معين من بكأس هنا والمراد الجاري الماء هو الصل في " المعين

القتككال سككورة فككي تعككالى اللككه بيككن وقككد يجككري المككاء كعين معين خمر
فل يث يم هة ((  لن يج مل هت ي ا لل يد ا هع ين فو فقو لت فم مل يها ا نر هفي يها من من يأ ءء هم هر يما مي ءن يغ هسهه آ
نر يها من يأ من يو ءن هم يب مم يل مر يل لي يغ يت فه يي فم مع نر يط يها من يأ من يو ءر هم مم ءة يخ لذ ين يلهه هبي هر لشهها هلل
نر يها من يأ من يو ءل هم يس ففى يع يص خلقهككا والككذي تجككري أنهككار]15)[محمد:)   فم

الكميككات هككذه منككه خلككق الككذباب يشككبه الككذي الطككائر هككذا من وجل عز
الجنككة فككي العسككل مككن أنهككارا يخلككق أن علككى قككادر العسل من الكبيرة
الله بقول تأتي ولكن نحل من تأتي النهار هذه وليست بغريب هذا وليس

يكككون مككا أحسككن مككن شككوائب ول شمع فيه ما مصفى عسل فيكون كن
ورد حككديث علككى بنككاء النونية في القيم ابن قال وقد ورائحة وطعما غنية
ذلك في

عههن ممسههكها سههبحان     جههرت أخههدود غيههر مههن أنهارههها"  
" الفيضان

يمين الذهاب من تمنعها حدود أخدود إلى تحتاج الدنيا كأنهار ليست يعني 
ما حسب على الرض سطح على تجري ، ل للنهر تحفر حفرة أو وشمال

مككا علككى تجري بل لها إقامة أو حفرا يوجهونها عمال غير من أهلها يريده
" والككذي الفيضههان عههن ممسههكها سبحان"  قال تعب غير من تريد

قككادر للجنككة بالنسبة بشيء ليس وهل الرض أهل يغرق أن البحر أمسك
. شمال ول يمينا تزيغ ل النهار هذه يمسك أن على

السككور مككن القككرآن حفككظ العلككم طككالب يبككدأ أن الفضككل هل:  الطالب
.؟ المكية
وإذا لككه انشككط لنككه أحسككن القككرآن بحفككظ يبككدأ أحسن أنه : أرى الشيخ
 ينشط له خيرا كان القرآن من أجزاء حفظ

...: الطالب
 لبعض بعضهم زيارات وقت الظاهر : ل الشيخ

...: الطالب
الزيككارة كككانت سككواء الرواح حادي في القيم ابن ذلك ذكر :  فقد الشيخ

شككك بل يككتزاورون  هككم لبعككض بعضككهم أوزيككارات الجمعككة يكوم الله عند
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يكونككون أدبهككم لكمككال وأهلككه خاصككته مككع النسان جلوس حتى والظاهر
. متقابلين
وسككلم عليه الله صلى النبي قول في اليكم الله أحسن شيخ : يا الطالب

) بشر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين مال  فيها(
 فكيف...الخلد جنة من أخرج آدم أن قلنا فإذا ترى لم أنها الحديث ظاهر
؟ والمعراج السراء في وسلم عليه الله صلى النبي وكذلك الحديث خرج

عليككه اللككه صككلى النككبي أن مثل النككادر أما الن الدنيا أهل : المراد الشيخ
آدم وكذلك الله آيات من نادرة حالة فهذه فيها ما ورأى الجنة دخل وسلم
السلم عليه

الن الدنيا أهل : المراد الطالب
. يخصص أن يمكن عام كل أن تعلم وأن الدنيا أهل : فالمراد الشيخ 

يء: القارئ يضا مي ءة (( لذ ين يل هبي هر لشا يل46( هلل يها )  نل هفي مو يل يغهه مم يو يههها فههه من يع
ين ففو يز من مم47( في فه يد منهه هع يو فت )  يرا هصهه هف يقا مر لطهه نن ال لن48( هعيهه فه لن يأ يكهه  (

نض مي نن يب فنو مك يل49( يم يب مق يأ يف مم )  فه فض مع يلى يب ءض يع معهه ين يب فلو يء يسهها يت )50( يي
يل نل يقا هئ مم يقا فههه من ننهه ي هم ين هإ نن هلهه ي يكهها هريهه فل )51( يق يك فقههو لنهه هإ أ

ين ي همهه يل

ين هقي ند يص فم مل يذا52( ا هإ أ
ي ينا )  مت لنهها هم فك ؤبهها يو يرا ؤمهها فت يظا هع لنهها يو هإ أ

ين ي فنو هدي يمهه ( يل
يل53 يقها مل )  مم يهه فته من ين يأ فعهو هل لط يع54( فم يل لط ا يف فه )  يرآ هء هفه ي يف يوا يسه

هم هحي يج مل يل55( ا يقا هه )  لل من يتال يت هإ مد هن هك هدي مر فت يل56( يل مو يل يو فة )  يم مع نب ي هن ير
فت من فك ين يل ين هم هري يض مح فم مل ).) )57( ا
عباد (( إل تعككالى اللككه قككال الرجيككم الشككيطان من بالله : أعوذ الشيخ
النقاش؟ مبتدأ ) هذا) المخلصين الله

))  الليم العذاب لذائقو (( إنكم:  الطالب
كنتههم مهها إل تجزون وما الليم العذاب لذائقو (( إنكم:  الشيخ 

مككن التفككات فيهككا الليككم العككذاب لككذائقو إنكككم الجملككة ) هذه) تعملون
 ؟...أين

 المخاطب إلى الغائب : من الطالب 
مافائدته؟ المخاطب إلى الغائب : من الشيخ

 العذاب وقع لشدة وذلك التنبيه فيه : اول الطالب
... الثاني التفات لكل التنبيه وأصل التنبيه : اول الشيخ

 العذاب وقع : لشدة الطالب 
 الموبخ به يواجه حيث التوبيخ في أبلغ : ولنه الشيخ
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مخيطككة الككذهب مككن هككي الككدنيا ككراسككي ليسككت ولكن كراسي طيب 
متقابلين طيب الذهب من ومنسوجة

 أحد فل بعضا بعضهم : يقابل الطالب
مككن نأخككذ أخيككه قفككا يككرى أحككد فل بعضككا بعضككهم يقابككل : أي الشككيخ 

 الفوائد...الدرس
 )) عليهم ( يطاف( مناقشة باقي : طويلة الطالب
  الفوائد  بعدها... هذه ل : عجيب الشيخ

وما الية هذه في))  الليم العذاب لذائقو (( إنكم وجل عز الله قال
كثيرة: فوائد بعدها

سيذوقون الله إل إله ل قول عن المستكبرين أو المكذبين هؤلء أن منها 
وهمككا اثنيككن فككي مؤكدة الجملة )) وهذه لذائقو (( إنكم لقوله العذاب

واللم إن
أكلككه النسككان يباشككر كمككا مباشككر عككذاب هؤلء عذاب أن فوائدها ومن 

الككذي الطعككام يكون أن الذوق في )) والصل العذاب (( لذائقو لقوله
الوقوع محقق شيء كل على أطلق ثم يؤكل

ل ألم وهو مؤلم أي أليم مؤلم بالله والعياذ هؤلء عذاب أن فوائدها ومن 
يعككذبون بككالله والعيككاذ لنهككم منككه جزء تتحمل أن الدنيا في للبدان يمكن

بككدلوا جلككودهم نضككجت وكلما جزءا وستين بتسعة الدنيا نار من أشد بنار
فككي لككه نظيككر ل ألمككا أليككم عذاب أنه المهم العذاب ليذوقوا غيرها جلودا
منه وإياكم يجيرنا أن الله نسأل لشدته النسان يتخيله أن يمكن ول الدنيا
مككن الجككزاء جعككل حيككث وجل عز الله عدل كمال اليات هذه فوائد ومن

) بخلف) تعملههون كنتههم مهها إل تجههزون (( وما لقوله العمل جنس
قككد العمككل علككى جزاءهككم فككإن الدنيا من المور أولياء الدنيا من الملوك

عليككه سككلطة لككه مككن فيجازي النسان يغضب قد يستحق مما أكثر يكون
 بعمله إل النسان يجازي ل فإنه وجل عز الله أما يستحق مما بأكثر
علككى الكامككل الجككزاء لن البعث إثبات ولزمه الجزاء إثبات فوائدها ومن

البعكث إثبكات علكى دليكل اليكة فكي فيكون القيامة يوم يكون إنما العمل
الجزاء وإثبات

وأن يعمككل ل النسككان إن يقولون الذين الجبرية على الرد فوائدها ومن 
أو بككالقول النسككان فتحككرك عليككه مجككبر لنه إليه ينسب ل النسان عمل

هككذا ولكككن الهككواء فككي الريشككة كتحككرك بل الطضطراري كتحركه بالفعل
 والعقول النصوص ترده قول القول
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النسان يكون حتى المعاني فيه تثنى مثاني القرآن أن اليات فوائد ومن 
اليككات هككذه في كما والترهيب الترغيب قلنا إذا فيما والرجاء الخوف بين

)) المخلصين الله عباد (( إل
اللككه أطضككافهم حيككث اللككه بأمر القائمين شرف الكريمة الية فوائد ومن 

فخرا أن شك ) ول) المخلصين الله عباد (( إل قوله في عبوديته إلى
نككبيه وصككف تعككالى اللككه يككذكر ولهككذا اللككه عبككادة إلى ينسب أن للنسان

عنككد بالعبوديككة وصككفه مقامككاته أشككرف في وسلم عليه الله صلى محمد
)) عبههده على الفرقان نزل الذي (( تبارك عليه القرآن إنزال ذكر

بالعبوديككة ) ووصككفه) عبههدنا على نزلنا مما ريب ف ي كنتم (( وإن
مههن ليل بعبههده أسرى الذي (( سبحان والمعراج السراء مقام في

مهها عبههده إلههى (( فأوحى المعككراج فككي ) وقككال) الحرام المسجد
فهه ي كنتم (( وإن عنككه الككدفاع مقككام في بالعبودية ) ووصفه) أوحى
مككن هككذا ) فإن) مثله من بسورة فاتوا عبدنا على نزلنا مما ريب
بمثل يأتوا أن والسلم الصلة عليه للرسول المكذبين لهؤلء التحدي باب

يقول والشاعر للعابد فخر أنها لشك وجل عز الله فعبودية إذن به جاء ما
" أسمائ ي أشرف فإنه    عبدها بيا إل تدعن ي فل"  
يكون ما وألذ أشرف من للمحبوب العبودية أن على يدل فهذا بالله أعوذ 

 للعابد
فيخلصككهم يشككاء مككن على يمن سبحانه الله أن الكريمة الية فوائد ومن

اللههه عبههاد (( إل تعككالى لقككوله لغيككره عبيككدا يكونككوا ل حككتى لنفسككه
ولكككن مزية منهما لكل كان وإن المخلصين من أبلغ ) وهذا) المخلصين

ربككه سككوى إرادة لككه يكن فلم لنفسه وجل عز الله أخلصه الذي المخلص
)) المخلصين الله عباد (( إل قال أبلغ هذا

قسككمين إلككى ينقسككمون وجل عز الله عباد أن الكريمة الية فوائد ومن 
غير هؤلء القدر عبودية بمعنى فالعباد مخلصين غير وعباد مخلصون عباد

هؤلء فإن شرع تعبد لله العباد وأما أطضل هم بل كالنعام هم بل مخلصين
المخلصون هم

وجككل عككز اللككه عنككد عطككاء لهككم المخلصون هؤلء أن اليات فوائد ومن 
ومعلكوم اللككه )) عنكد معلوم رزق لهم أولئك((  وعندهم عنده معلوم
ا عبكاده أخكبر تعكالى الله فإن عندهم ة يكوم ينكالونه بم واع مكن القيام أن
فككالجواب بالمعنى أو بالحقيقة معلوم هو هل قائل قال فإن طيب الثواب

هككذا كنككه نعلككم ل أننا يعني بمعلوم فليس الحقيقة أما بالمعنى معلوم أنه
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يفل  تعككالى الله لقول الرزق هذا أو النعيم فم ((  يل مع نس يت مفهه ي ي يمهها ين هفهه مخ فأ

مم فه من يل هة هم لر ءن فق في مع ؤء يأ يزا يما يج فنوا هب ين يكا فلو يم مع ولقوله]17)[السجدة:) يي
عيههن ل مهها الصالحين لعبادي ( أعددت القدسي الحديث في تعالى
مككن نعلككم ل  إذن) بشههر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت
قككال كمككا معلومككة ليسككت فإنا الحقائق أما فقط السماء إل الخرة نعيم
الههدنيا ف ي مما ش يء الجنة ف ي " ليس عنهما الله رطضي عباس ابن
إذن عظيما اختلفا تختلف الحقائق لكن رمان نخل " فاكهة السماء إل
اليقين بحق إل يدرك ل ذلك لن والكنه الحقيقة معلوم ل معنى معلوم هو

 نعم
وتنعمككا تفكهككا الرزق هذا يأكلون الجنة أهل أن الكريمة اليات فوائد ومن

النسككان يأكككل الككدنيا )) فككي فواكه((  لقككوله إليككه يحتككاجون اقتياتككا ل
فكككل الخرة في أما وتلذذا تفكها وأحيانا إليه للحاجة اقتياتا أحيانا الطعام
تلذذ طعامها

أمككس ذكرناهككا ثلثككة وجوه من مكرمون الجنة أهل أن اليات فوائد ومن
مكرمككون فهككم الغلمككان الخدم قبل ومن الملئكة قبل ومن الله قبل من
وجه كل من

بكككثير عملكه مكن أكككثر للمحسكن الله جزاء أن الكريمة الية فوائد ومن 
شيئا يكن لم الله ثواب إلى نسب لو للعمل نحن إحساننا لن كذلك أليس

الجنههة فهه ي أحدكم سوط ( لموضع وسلم عليه الله صلى النبي قال
منتهككاه منتهككى لككه بلككغ مهمككا إحسككاننا  ثككم) فيها وما الدنيا من خير

عككز اللككه فضككل أن بككذلك يتبين إذن له منتهى ل الخرة ثواب لكن الموت
تعكالى لقكوله مصكداقا ذلكك فيككون العامكل عمل من بكثير أكثر وجزاءه

واللههه حبة مائة سنبلة كل ف ي سنابل سبع أنبتت حبة (( كمثل
) ) عليم واسع والله يشاء لمن يضاعف

وقوله من تؤخذ أين من وأنواع أصناف الجنة أن الكريمة الية فوائد ومن
 نعيم جنات أنها في كلها تشترك )) ولكنها جنات (( ف ي

القلككب فنعيككم للقلككب ونعيم للبدن نعيم كلها الجنة أن أيضا فوائدها ومن
حككزن ول غككم ول هككم يعككتريه ل الككذي الدائم والفرح والنبساط بالسرور

ناعمههة يومئههذ (( وجههوه))  وسههرورا نضههرة ولقههاهموالبككدن(( 
البككدن هذا تنعيم على الدالة اليات من ذلك غير ) إلى) راضية لسعيها

  فيه منعم كذلك والحلي الزينة من أيضا يلبسه وما منعم البدن نفس
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علككى متقككابلين لكككونهم الجنة أهل محلت سعة الكريمة الية فوائد ومن
 كثرتهم مع لسيما المكان سعة إلى يؤدي التقابل لن السرر

يتقككابلون كككانوا حيث الجنة أهل أدب كمال أيضا الكريمة الية فوائد ومن
وهذا بعضا بعضهم مستقبلي يكونوا كلهم بل الخر أحدهم يجفوا ل بحيث

أهككل فككي حسككن أنككه كما الحقيقة في والدب الدب كمال من أنه شك ل
لعلههى (( وإنك تعككالى اللككه قككال أيضككا الدنيا أهل في حسن فهو الجنة
عنككد محبوبككا كككان مؤدبككا كككان إذا النسككان أن شككك ) ول) عظيم خلق

 ذميم خلق بالناس المبالة وعدم فالجفاء الناس
نجككد السلم مسالة شيء كل وقبل أول نعملها مسائل في ننظر ثم ومن
ل بالسلم يبالون ل لكنهم العبادة على حريصون أنهم مع الناس من كثيرا
علكى المسكلم حكق مكن أخيكه مكع المؤمن حال خلف وهذا ردا ول ابتداء
بالبشاشككة مقرونا حقيقيا سلما عليه ويسلم عليه يسلم أن لقيه إذا أخيه
فهذا يسلم أنه علمت ما الصفير حرف لول أنفه برأس عليه يسلم أن أما

بيككن بصككوت أخيككه علككى النسككان يسككلم أن ذلككك مككن وأقبح بسلم ليس
عليكه يككرد بكل يسكمع ل بصكوت عليه ذلك يرد ثم مسموع المخارج واطضح
(( وإذا يقككول اللككه لن عليه حرام أنه شك ل هذا فإن هكذا بيده أو بأنفه

السككلم ) فمعلككوم) ردوههها أو منههها بأحسههن فحيههوا بتحية حييتم
إمككا يكككون أن فلبد أيضا مثله ول أحسن ليس هذا السلم وعليكم عليكم

 أكمل وهو أحسن أو الواجب أدنى وهو مثله
ل هذا خطأ وهذا بهم يهتم ول إخوانه يستدبر الناس بعض نجد أيضا كذلك
الناس من واحد ييجي الصلة من سلمتم إذا الحيان بعض أراه وأنا ينبغي
يكوجب ممكا هككذا عليهكم تتقكدم لمكاذا مثلكه بشر وراه أن يشعر ما يتقدم

صكف عنكد والسكلم الصكلة عليكه الرسكول قكال ولهكذا القلكوب اختلف
والتقدم الختلف  فجعل) قلوبكم فتختلف تختلفوا ( ل قال الصلة
أن شككعرت الرجككل  هككذا جنب كنت لو أما القلوب لختلف سبب والتأخر

بككأنه الناس بعض يتعلل ظهره ولقاني علي تقدم حيث أهانني الرجل هذا
فإمككا هكككذا قلككت إذا نقول ليتربع فيتقدم رجليه يريح أن ويحب طضيق فيه
ورائككي لن أتككأخر أن أقككدر ل يقول تتأخر أن وإما بعيد من كثيرا تتقدم إن

أما الناس تستدبر ل حتى بعيدا وتقدم قم إذن نقول الصلة يقضون صف
فهككذا ظهرك وراء وتخليهم الصلة من فرغوا أن بعد الله عباد تستدبر أن
 أهنته أنك يشعر سوف بجانبك الذي وأن أدب  سوء أنه شك ل
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بككاب عنككد اثنككان يتقابككل الكككبير منا الصغير يقدر ل عندنا يوجد ايضا كذلك
قبككل يدخل حتى بعجلة يمكن الصغير يتقدم ثم الدار باب عند أو المسجد

صككفات ومككن الطيبككة الخصككال مكن الكككبير تككوقير طيب هو ما هذا الكبير
أهككل الدب خلف أنه شك ل بغيره يهتم ول يبالي ل إنسان فكون المؤمن

بعضككهم يقابككل حككتى دائككرة يجعلونها متقابلين السرر على يكونون الجنة
طيب بعضا

السككرر على متفرغين كانوا حيث الجنة أهل راحة أيضا اليات فوائد من 
ثم.. التقابل وجه على ببعض بعضهم ويأنس بعض إلى بعضهم يتحدث

فالخدم السرر على جلوسهم حال في أنه أيضا الكريمة الية فوائد ومن 
عليهككم تطككوف أنهككا ومنهككا والمشككروبات الملككذات بككأنواع عليهم تطوف
الككأس وهككذا الشكوائب مكن الخالي الصافي خمر كأس معين من بكأس

أكككواب فككي الكككأس قلككت - أنككا أيضككا الكؤوس وهذه وأباريق أكواب في
علككى مقككدرا يكون  الكأس هذا لكن – الكؤوس غير الباريق خطأ وأباريق
لككذته مككن فينقص صغيرا ول فيتعبه كبيرا ليس الشارب يحتاجه ما حسب

فف تعالى الله قال كما يطا في يو مم ((   هههه مي يل ءة يع ييهه هن من هبنآ ءة همهه لضهه ءب هف يوا مكهه يأ يو
مت ين يرا يكا هري يوا ير15( يق هري يوا يق من )  ءة هم لض يها هف فرو لد ؤرا يق هدي مقهه )16( يت  ((
لقككوله به عليهم يطاف الذي الشراب هذا صفاء الكريمة الية فوائد ومن

... انتهى هنا )) الى  بيضاء((
قال " هكذا اللبن من بياضا )) " أشد بيضاء((  وجل عز الله يقول 

أنهككا على تدل ل الية أن " والواقع اللبن من بياضا "أشد أنها المؤلف
صككلى النككبي حككوض وصككف في اللبن من بياطضا أشد جاء وإنما بياطضا أشد
( أنه وصفه في جاء فقد القيامة عرصات في يكون الذي وسلم عليه الله

رائحههة مههن وأطيههب العسههل مههن وأحلههى اللبن من بياضا أشد
بيضاء((  قال فقط بالبياض الله فوصفه الجنة في الخمر ) أما المسك

لن المفعول واسم الفاعل اسم عن المصدر بلذة عبر وهنا )) لذيذة لذة
قلككت إذا فككأنت المصككدر من بالمشتق الوصف من أبلغ بالمصدر الوصف

فهنككا بنفسككه العككدل هككو جعلتككه كأنككك عادل فلن قلت لو أبلغ عدل فلن
المتصككف الشككيء ل اللككذة هككي كأنهككا يعنككي لككذة بأنها الكأس هذه وصف
لنككه بالموصككوف التعككبير من أبلغ الموصوف عن بالوصف فالتعبير باللذة
 مصدر هنا منه المشتق من متفرع فالمشتق منه تفرع عما بالصل تعبير
شككربهم حككال في أنهم يعني التوكيد باب من )) هذه للشاربين لذة(( 
أمككا الشرب عند كريهة إنها يقول فإنه الدنيا خمر بخلف بها يتلذذون إياها
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الثككار مككن سككالمة أيضككا )) هككي للشههاربين لذة((  فهككي الخككرة خمر
) ) ينزفون عنها هم ول غول فيها (( ل قال كما السيئة

الخطيككب يككرى مككا الطككرف فككي يكون الجمعة يوم الناس :بعض الطالب
الناس؟ استدبر ولو المام يستقبل أن له فهل

 بوجهه : يستطيع الشيخ
...: الطالب
كامككل هككو  ما...يخليها يمكن كامل استدبار هو ما استدبار أنه : ثم الشيخ

 الحوال هذه مثل في يعذرك وصاحبك وحاجة لعذر هو ثم...
مككن المخلصككين )) ذكرنككا المخلصههين((  تعككالى قككوله : فككي الطككالب
إل آدم لبن يولد مولود من ما أنه(  مسلم صحيح في جاء الشيطان

أنا ول  قال الله رسول يا أنت ول قالوا له قرين للشيطان ولد
؟...  كيف) فأسلم عليه أعانن ي الله أن إل

اه اللكه لن إشكال فيه : ما الشيخ عليكه اللكه صكلى . فالرسكول منكه نج
الخطر تحت غيره وأما... الله نجاه وسلم

فف:  القككارئ يطهها في مم (( هههه مي يل ءس يع مأ يكهه من هب ءن همهه هعيهه يء45( يم يضهها مي يب ءة )  لذ يلهه

ين هبي هر لشهها يل46( هلل يههها )  نل هفي مو يل يغهه مم يو يههها فههه من ين يع ففههو يز من )47( في
مم فه يد من هع فت يو يرا هص هف يقا مر لط نن ال لن48( هعي فه لن يأ يك نض )  مي نن يب فنو مك )49( يم

يل يب مق يأ مم يف فه فض مع يلى يب ءض يع معهه ين يب فلو يء يسهها يت يل50( يي يقهها نل )  هئهه مم يقا فههه من هم
نن ي ين هإ نن هل ي يكا هري فل )51( يق فقو يك يي لن هإ أ

ين ي هم ين يل هقي ند يص فم مل يذا52( ا هإ أ
ي  (

ينهها مت لنهها هم فك ؤبهها يو يرا ؤمهها فت يظا هع لنهها يو هإ أ
ين ي فنو هدي يمهه يل53( يل يقهها مل )  مم يههه فتهه من يأ

ين فعو هل لط يع54( فم يل لط يفا فه )  يرآ هء هف ي يف يوا هم يس هحي يج مل يل55( ا يقا هه )  لل يتال
من يت هإ مد هن هك هدي مر فت يل56( يل مو يل يو فة )  يم مع نب ي هن فت ير من فك ين يل ين همهه هري يضهه مح فم مل ( ا
يمهها57 يف يأ فن )  محهه ين ين هتيهه ني يم لل58( هب هإ ينهها )  يت يت مو يلههى يم فملو يمهها ا فن يو محهه ين

ين هبي لذ يعهه فم لن59( هب هإ يذا )  يو يههه فههه فز يل مو يفهه مل فم ا هظيهه يع مل هل60( ا مثهه هم هل يذا )  يههه
هل يم مع يي مل يف

ين  فلو هم يعا مل ).) )61( ا
التسجيل على يشوش بعضا بعضهم...: اليوم الشيخ

ول غول فيها (( ل وجل عز الله قال الرجيم الشيطان من بالله أعوذ 
الفوائككد فككي سككبقت وقككد الككدرس مبتككدأ ) هككذا) ينزفهون عنهها ههم

  والمناقشة
)) ينزفههون عنههها هههم ول غول فيها ل  للشاربين لذة (( بيضاء

خمككر بخلف يسكككرون أي وأنزف الشارب نزف من وكسرها الزاي بفتح
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الخمككر والمككراد الكككأس هككذه في النفي)) و غول فيها ل((  قال الدنيا
- يعنككي... فيككك اللككه بارك تقدم خيرا الله جزاك تقدم ياشاكر – فيه الذي
يشككترط لنككه نافيككة ل أن مككع غككول ورفعككت غككول فيها ليس الكأس هذه

وجككب تقدم فإن الخبر على مثل يتقدم أن يعني التركيب إن عمل لعملها
مككا بككأنه الغككول المؤلف ففسر به يغتالون ما )) أي غول((  وقوله الرفع
يسكككرون ) أي) ينزفههون عنههه هم (( ول قككال ثككم العقككل علككى يؤثر

بككالغول المراد أن الية هذه في الراجح فالقول العقل اغتيال هو والسكر
خمكر بخلف البطكن فكي ووجكع الكرأس فكي صكداع من أبدانهم يغتال ما

ابكن ذلككك ذكككر كمكا البطن وجع فيها ويكون الصداع فيها يكون فإنه الدنيا
وغيره كثير

" المؤلككف ) يقككول) ينزفههون عنههها هههم ول((  فقككال النككزف أمككا 
فككإن الككدنيا خمككر بخلف سكر إذا وأنزف الشارب نزف " من يسكرون

إذن هككذا مككن خاليككة فهي الخرة في أما عقله ويزول فيها يسكر النسان
شههرابا ربهههم (( وسقاهم قككوله فككي اللككه وصككفه مككا عليهككا يصككدق

 الدنيا خمر من يحصل ما كل من مطهرا ) أي) طهورا
أصككحاب عنككد ) عنككدهم) عيههن الطرف قاصرات (( وعندهم قال 

اللههه عباد (( إل قككال اللككه لن المخلصككين اللككه عبككاد هككم الذين الجنة
عبككاد علككى عائد الضمير فيكون الثواب من لهم ما ذكر  ثم) المخلصين

" حابسههات) ) الطههرف قاصههرات (( وعنههدهم المخلصككين اللككه
" عندهن لحسنهم غيرهم إلى ينظرن ل أزواجهن على العين

فككاعله إلككى مضاف فاعل اسم ) قاصرات) الطرف (( قاصرات قوله
غيككر إلككى ينظككرن ل أنهككن يعني أزواجهن على أطرافهن قصرت التي أي

أل سعادته كمال ومن الزوج على الله نعمة من أنه شك ل وهذا أزواجهن
يلقككي فسوف زوجها غير إلى نظرت إذا لنها زوجها غير إلى المرأة تنظر

قككد كككانت فككإذا الككزوج وكراهككة المنظككور هككذا مككودة قلبها في الشيطان
 الزوجية السعادة كمال من هذا فإن زوجها على طرفها قصرت

يعنككي أزواجهن أطراف قاصرات أي الطرف قاصرات أنهن آخر وجه فيه
لكمالهككا وذلككك عليهككا طرفككه قصككر قد فهو سواهم إلى ينظر ل الزوج أن

معنيان: الطرف لقصر يكون وحينئذ نظرها في وحسنها
أزواجهن على أطرافهن قصرن قد أنهن الول المعنى 

المعنييككن وكل عليهككن أطرافهككن قصككروا قد أزواجهن أن الثاني والمعنى
أنهككن والمعنككى عينككاء )) جمككع عيههن الطرف قاصرات((  قال صحيح
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حسككانهن العيككن طضخام قال بأمرين يكون العين وحسن العيون حسنات
حسككن أن شككك ول حسككنة جميلة فإنها سعتها ومع واسعة العين أن يعني
تزيككد مثل كككالقلدة حسككنه إلككى حسككنا ويزيككده الوجه حسن يوجب العين

مكنككون للنعككام بيككض اللككون في أي كأنهن وقال حسنها إلى حسنا المرأة
أحسككن صككفرة فيككه البيككاض وهككو ولككونه غبار إليه يصل ل بريشة مستور
أجسككامهن بقيككة وصككف عيككن بأنهن النساء هؤلء وصف لما النساء ألوان
اليككة فككي والككبيض للتشككبيه هككذه )) وكأن مكنون بيض (( كأنهن قال

النعككام بيككض وهككو معيككن بيككض علككى حملككه المؤلف ولكن منكر الكريمة
أن وقيككل النسككاء ألككوان أحسن وهذا قالوا صفرة في أبيض النعام وبيض
وليككس الككبيض والرقككة البيككاض فككي يشككبهن أنهن والمعنى مطلق البيض
وحسنه وبياطضه لرقته البيضة بياض هو اللي البيض القشور البيض المراد

لظككاهر القككرب هككو الخيككر وهككذا قشرة من البيضة على بما مكنون وهو
المككراد كككان ) ولو) بيض (( كأنهن قال أطلق وجل عز الله لن اللفظ

المكنككون البيض كأنهن لقال معينا بيضا المراد كان لو أي المؤلف قاله ما
لرقتهكن وأنهككن عككام أنكه فالصكواب ذهنككي معهكود علكى دالككة أل لتككون

مكنكون وهكو الكبيض فكي الكذي البيكاض ككأنهن الملمس نعومة وبياطضهن
النعامككة تضككعه الككذي بككالريش مكنككون فهو المؤلف رأي على أما بقشره

المؤلف قال كما الغبار يأتيه ل حتى بيضها على
))  يتساءلون(( بعككض علككى الجنة أهل )) بعض بعضهم فاقبل((  

بعككض علككى بعضهم أقبل المخلصون الله عباد هم الذين الجنة أهل بعض
بقككوله فسر هنا القبال )) لكن متقابلين سرر على((  أنهم سبق وقد

إلككى بعضككهم اتجككاه مع بعض يسأل بعضهم صار ))  يعني  يتساءلون((
إل تخككاطبه فل شخصككا خاطبت إذا أنك المخاطبة في الدب هو كما بعض
 عليه مقبل وأنت
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